P R O P O Z I C E
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Název soutěže:
Číslo soutěže:
Oblast:
Pořadatel a organizátor:
Termín konání:
Místo konání:

Jindřichohradecká mířenka – V. ročník Memoriálu Jiřího
Mrkvičky a Jaroslava Štíchy
0822
jihočeská
KVZ při ÚVS JH
21. září 2019
střelnice „Spolku Břeskáč“ – U Dolního Skrýchova 197

Organizační a soutěžní výbor
- ředitel soutěže:
- tajemník soutěže
- hlavní rozhodčí:
- řídící střelby:
- hodnotící komise:
- správce střelnice:

Petr Pokovba (1-055)
Jan Janků (1-164)
Jindřich Němec (0-009)
J. Janků, Michal Štrobl st. (1-162)
Arnošt Bicek (1-051), Zdeněk Kruba (1-054)
Pavel Hándl

TECHNICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ
Charakteristika soutěže: - soutěž jednotlivců
Soutěžní disciplíny:
1)
-

Mířená střelba na přesnost z velkorážové pistole (revolveru) - VPs, VRs 6
počet nábojů – 5 ran nástřelných, 15 ran soutěžních
terče a vzdálenost – terč 77 P, vzdálenost terče 25 m
čas – 2 minuty na nástřel, 6 minut na soutěžní střelbu
hodnocení – H = z, rozhoduje při stejném výsledku v součtu všech disciplín
provedení z přípravné čáry = palebné čáry

2)
-

Mířená střelba na přesnost z velkorážové pistole (revolveru) na otočný terč
počet nábojů – 0 ran nástřelných, 10 ran soutěžních
terče a vzdálenost – terč 135 P- otočný terč, vzdálenost terče 25 m
čas – 100 vteřin (3 vt. terč otevřený/7 vt. terč zavřený)
hodnocení – H = z
provedení z přípravné čáry= palebné čáry

3)
-

Mířená střelba z velkorážové pistole (revolveru)
počet nábojů – 3 rány nástřelné, 10 ran soutěžních
terče a vzdálenost – terč 135 P1, vzdálenost 30 m
čas – 1 minuta na nástřel, 2 minuty na soutěžní střelbu.
hodnocení – H = z
provedení z přípravné čáry= palebné čáry

4)
-

Mířená střelba z velkorážové pistole (revolveru)
počet nábojů – 3 rány nástřelné, 10 ran soutěžních
terče a vzdálenost – olymp. figura ovál ve vzdálenosti 50 m od palebné čáry
čas – 2 minuty na nástřel, 4 minuty na soutěžní střelbu
hodnocení – H = z, hodnotí se 10 nejlepších zásahů
provedení z přípravné čáry = palebné čáry

ZBRANĚ a STŘELIVO:
Pro sportovní střelbu mohou být použity zbraně a střelivo, které odpovídají
ustanovením zákona ve znění pozdějších předpisů a ustanovením článku 5. 1.
a 5. 2. Všeobecných pravidel SVZ ČR
Závodník je povinen absolvovat všechny soutěžní disciplíny s jedinou
zvolenou zbraní (Pi nebo Re) převzatou při přejímce zbraní.

ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ
Účast na soutěži (čl. 4.4.1 Všeobecných pravidel):
- rozhodčí, funkcionáři soutěže a závodníci - členové SVZ ČR
- závodníci – nečlenové SVZ ČR
- pořadatelem pozvaní hosté
Podmínkou účasti v soutěži je zaslání přihlášky. Přihlášku zaslat ve formátu:
jméno, příjmení, druh zbraně (Pi, Re, případně oboje) do 15. září na email
pokovba@email.cz Výše příležitostného příspěvku, hrazeného při prezentaci, činí
100 Kč za každou použitou zbraň.
Osoby bez zbrojního průkazu se mohou účastnit soutěže pouze za přímého
dohledu instruktora střelby.
Použití dalekohledu není povoleno.
vlastní náklady.
V disciplíně VPs , VRs 6 je možnost přiznat výkonnostní třídy.
První tři závodníci budou oceněni pohárem, diplomem a věcnou cenou.
Úrazové pojištění:
Účastníci jsou po dobu soutěže pojištěni u Pojišťovny Všeobecné zdravotní
pojišťovny, a. s..
Zdravotnické zabezpečení: Zabezpečeno „Rychlou zdravotnickou pomocí“.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu nebo upřesnění propozic nejpozději do
zahájení soutěže.
ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE
08:00  08:45 ….. prezentace, přejímka zbraní
08:45  09:00 ….. porada rozhodčích, nástup
09:30
….. zahájení vlastní soutěže
Propozice schválili dne 30. července 2019
Předseda organizačního výboru a ředitel soutěže: Petr Pokovba v.r.
Hlavní rozhodčí: Jindřich Němec v.r.

